
 REGULAMIN KONKURSU  
 „ŻUŁAWSKIE JADŁO REGIONALNE”   

 
 
 
  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Konkurs porusza tematykę tradycyjnych Żuławskich potraw. 
 

2. ORGANIZATOR 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku, ul. Gdańska 88, 83-022 Suchy 
Dąb 

3. WSPÓŁORGANIZATOR 

 Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 
41, 83-020 Cedry Wielkie 

 
4. CELE 

 rozpropagowanie kultury regionu Żuław i jego tradycji kulinarnej, 

 upowszechnianie starych, regionalnych przepisów kulinarnych,  

 dzielenie sie doświadczeniami kulinarnymi, 

 wybór najlepszej potrawy z miejscową tradycją, 

 wyszukiwanie tradycyjnych receptur, 

 zaprezentowanie rodzimych tradycji dotyczących obrzędu przygotowania potraw, 

 inspirowanie do aktywności twórczej, 

 promowanie tradycji lokalnych, 

 rozwijanie umiejętności kulinarnych, 

 wymiana informacji pomiędzy uczestnikami konkursu oraz ich integracja, 

 aktywizacje społeczności lokalnej do włączania sie w życie kulturalne gminy. 
 

 
5. UCZESTNICY 

Konkurs o zasięgu powiatowym, skierowany do środowiska lokalnego i społeczności z terenu 

Żuław: 

 sołectwo,  

 Koła Gospodyń Wiejskich,  

 organizacja bądź stowarzyszenie działające na terenie powiatu. 

 osoby fizyczne 

 w konkursie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy. 
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 zainteresowani powinni zgłosić swój akces do dn. 24 października 2014 r. do Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku, tel 58-682-86-89,  

  lub drogą e-mailową: zspg-z@wp.pl  

 zgłoszenie powinno nastąpić na podstawie karty zgłoszeniowej + opis potrawy 

 każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną potrawę, 

 każdy uczestnik będzie prezentował swoją potrawę w dowolny sposób (prezentacja 
multimedialna, wystąpienie, fotorelacja ) w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. 

 termin konkursu: 25 października 2014 r. 

 miejsce konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku  

 rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 października 2014 r. 

 organizatorzy nie przewidują zwrotu dań. 
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7. KRYTERIA I OCENY 

 Skład Komisji oceniającej powołany zostanie przez organizatorów 
W konkursie komisja oceniać będzie wypieki na podstawie następujących kryteriów:   

 związek z tradycją regionalną,  

 smak,  

 estetyka podania,  

 wygląd,  

 stopień trudności i czas przyrządzania.  

 
 

8. NAGRODY 

 Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów. 
 

 
9. PRZEPISY OGÓLNE 

 Prosimy o ściśle przestrzeganie warunków Regulaminu  oraz terminu  przekazania  
kart zgłoszeń. 

 Informacji na temat konkursu udziela:  Pani Edyta Kondracka – Dyrektor Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku;  tel: 58 682-86-89; e-mail: zspg-

z@wp.pl  

 Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. 

 Sprawy sporne nie objęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator 
w porozumieniu z powołaną komisją konkursową. 

 Potrawy zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej 
degustacji po ogłoszeniu wyników. 

 Naczynia i przedmioty użyte do wyeksponowania dań będą do odbioru po degustacji. 
 

10. NADESŁANIE PRAC NA KONKURS STANOWI JEDNOCZEŚNIE DEKLARACJĘ, ŻE: 
osoba zgłaszająca potrawę 

  jest jej autorem/autorką, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o 
Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Z 1997 r. Nr.133 pozycja 883) , 

 wyraża zgodę na opublikowanie danych autorów potraw.  
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